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Důležité bezpečnostní pokyny  
 
Výstražné symboly 

 
Varování před obecným nebezpečím 

 
Varování před nebezpečným elektrickým napětím 

 
Varování před horkým povrchem 

 

Pozor, nebezpečí sevření - stroj, vrtací korunka a 
stojan jsou těžké 

 
Nebezpečí tržných a řezných poranění 

 
V zájmu vlastní ochrany dodržujte následující ochranná opatření: 
 

 

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se 
s návod k obsluze a s bezpečnostními pokyny 

 

Používejte ochranu sluchu 

 

Používejte ochranu zraku 

 

Používejte ochrannou přilbu 

 

Používejte ochranné pracovní rukavice 

 

Používejte bezpečnostní obuv 
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Charakteristiky zařízení 

 
Ruční elektrická pila ETR 400 P 
 
Jmenovité napětí:   230 V ~ 
Příkon:  2850 W 
 
 
Frekvence:    50-60 Hz    
Max. průměr nástroje:   400mm 
Otáčky stroje:    1950 ot./min.   
Upnutí nástroje:    25.4mm 
Třída ochrany:    II    
Krytí:     IP 20 
Hmotnost:    cca 13,4 kg pohonná jednotka 
Odrušení podle:   EN 55014 a EN 61000 
 
 
Nabízené příslušenství: 
 
Výrobek Objednací č. 
Diamantový kotouč 400mm Eibenstock 3744T000 
Adapter pro řezání u stěn 3744W000 
Nastavení hloubky řezu 3744U000 
SET vodící kolejnice 200cm 3744N000 

Vodící kolejnice 100cm 3744P000 
Upevňovací sada 35729000 
Průmyslový vysavač DSS 35 Mip 09919000 

 

Rozsah dodávky 

 
Součástí balení je ruční elektrická pila, diamantový kotouč 400mm, servisní 
klíče a návod k obsluze. 
 
 

Použití k určenému účelu 

 
Řezací pila ETR 400 P je určena pro profesionální použití. S nasazeným 
sacím krytem nebo připojením vody a správným diamantovým řezacím 
kotoučem je určen pro suché řezání betonu, kamene a zdiva s minimem 
prachu. Optimální postup práce může být zaručen pouze ve spojení s 
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diamantovými řezacími kotouči vyvinutými speciálně pro řezací systémy w 
(viz příslušenství). Používejte pouze diamantové řezné kotouče doporučené 
výrobcem. Během řezání za mokra musí být diamantový řezný kotouč 
chlazený vodou z dostupného zdroje vody. Při řezání za sucha je 
bezpodmínečně nutné odsát prach (kategorie M). 
 

Bezpečnostní upozornění 

 

 
 

Bezpečná práce se strojem vyžaduje ze strany obsluhy 
dokonalou znalost návodu k obsluze a důsledné 
dodržování pokynů obsažených v návodu. 
 

Současně je nutno dodržovat všeobecné bezpečnostní 
pokyny v přiloženém sešitu. Před prvním použitím stroje 
je nutno absolvovat praktické zaškolení. 

 

Pokud při práci dojde k poškození nebo přerušení 
přívodního vedení, je zakázáno se jej dotýkat. Současně 
je nutno okamžitě vytáhnout vidlici napájecího kabelu ze 
zásuvky. Zařízení nesmí být provozováno s poškozeným 
napájecím vedením. 
 

 

Před vrtáním do zdiva nebo do stropu je nutno vyloučit 
přítomnost rozvodů a kovových předmětů. 
Pracovní oblast zkontrolujte např. vyhledávačem 
kovových předmětů. 
Před zahájením práce se obraťte na odpovědného statika, 
který určí přesnou polohu vrtu. 
Při vrtání skrze strop zajistěte oblast pod stropem, 
protože vrtací jádro může vypadnout. 

 

Stroj nesmí být vystaven klimatickým vlivům, zejména 
dešti. 

 
▪ Nepracujte v explozivním prostředí. 
▪ Nepracujte na žebříku. 
▪ Není dovoleno zpracovávat azbestové materiály. 
▪ Stroj nikdy nepřenášejte za kabel. Před každým použitím přezkoušejte 

stroj, kabel a vidlici kabelu. Opravy svěřujte pouze odborníkům. 
Zástrčku připojujte do zásuvky jen pokud je stroj vypnutý. 

▪ Úpravy stroje nejsou přípustné. 
▪ Stroj nesmí být při práci ponechána bez dohledu. Pokud má stroj zůstat 

bez dohledu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ověřte, zda je spínač 
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vypnutý. Totéž platí při upínání, resp. montáži a demontáži 
příslušenství nebo při poklesu napětí. 

▪ Pokud se stroj z jakéhokoli důvodu zasekne, vypněte jej. Předejdete tak 
nežádoucímu náhlému nekontrolovanému rozběhnutí stroje. 

▪ Stroj nepoužívejte, pokud dojde k poškození jakékoli části, např. 
přívodu, spínače nebo zástrčky. 

▪ Elektrické nářadí musí být v pravidelných intervalech podrobováno 
vizuální kontrole, resp. odborné revizi. 

▪ Kabel vždy veďte za strojem. 
▪ Ochranný kryt dodaný s nástrojem musí být bezpečně připevněn k 

elektrickému nástroji a umístěn tak, aby byla zajištěna maximální 
bezpečnost, aby bylo co nejmenší množství kola odkryto k 
obsluze. Umístěte sebe a kolemjdoucí mimo rovinu rotujícího kola. 
Ochranný kryt pomáhá chránit obsluhu před rozbitými částmi kola 
a náhodným kontaktem s kolem. 

▪ Používejte pouze nástroje předepsané a schválené výrobcem. 
▪ Jmenovitá rychlost příslušenství musí být alespoň stejná jako 

maximální rychlost vyznačená na elektrickém nářadí. Příslušenství, 
které běží rychleji, než je jeho jmenovitá rychlost, se může rozbít a 
odletět. 

▪ Vždy zkontrolujte správné nasazení nástroje a dotažení přírub! 
▪ Nikdy nepoužívejte opotřebované nástroje a nástroje větších rozměrů 

než udává výrobce. Po nasazení nástroje nechte běžet po dobu1 min.  
na volnoběh. 

▪ Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí být v rámci jmenovitého 
výkonu elektrického nářadí. Nesprávně dimenzované příslušenství 
nelze přiměřeně chránit nebo ovládat. 

▪ Pokud vytéká voda z přetokového otvoru v hrdle převodovky, přerušte 
práci a nechte motorovou jednotku opravit odborným servisem. 

▪ Po přerušení práce opět zapněte zařízení pouze po ověření, že se 
nástroj volně otáčí. 

▪ Nedotýkejte se rotujících součástí. 
▪ Zpětný ráz je náhlá reakce na sevřené nebo zaseknuté točivé kolo. 

Přiskřípnutí nebo zaseknutí způsobí rychlé zastavení rotujícího kola, 
což zase způsobí, že nekontrolované elektrické nářadí bude tlačeno ve 
směru opačném k rotaci kola v bodě vazby. Například, pokud je kotouč 
zaseknut nebo sevřen, hrana kotouče, která vstupuje do bodu sevření, 
se může kopat do povrchu materiálu, což způsobí, že se kotouč 
vyšplhá nebo vykopne. Kolo může skákat směrem k obsluze nebo od 
něj, v závislosti na směru pohybu kola v místě sevření. Kotouče se za 
těchto podmínek mohou také zlomit. Zpětný ráz je výsledkem 
nesprávného použití a / nebo používání elektrického nářadí. 
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▪ Udržujte pevné uchopení elektrického nářadí a umístěte své tělo a 
rameno tak, abyste mohli odolat silám zpětného rázu. Vždy používejte 
pomocnou rukojeť, pokud je k dispozici, pro maximální kontrolu nad 
zpětným rázem nebo reakcí točivého momentu během rozběhu. 
Obsluha může řídit reakce točivého momentu nebo síly zpětného rázu, 
jsou-li přijata náležitá opatření. 

▪ Nikdy nedávejte ruku do blízkosti rotujícího příslušenství. Příslušenství 
může přeskočit ruku. Neumísťujte své tělo do roviny s rotujícím kolem. 
Kickback bude pohánět nástroj ve směru opačném k pohybu kola v 
místě zachycení. 

▪ Při práci v rozích, ostrých hranách atd. Věnujte zvýšenou pozornost 
tomu, aby nedošlo k odskakování a zaseknutí příslušenství. Rohy, 
ostré hrany nebo odskakování mají tendenci zachytit rotující 
příslušenství a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz. Nepřipevňujte 
pilový řetěz, řezbářskou čepel, segmentové diamantové kolo s 
obvodovou mezerou větší než 10 mm nebo ozubenou pilovou čepel. 
Takové nože vytvářejí časté zpětné rázy a ztrátu kontroly. Neupevňujte 
řezací kotouč ani nevyvíjejte nadměrný tlak. Nepokoušejte se provádět 
nadměrnou hloubku řezu. Předpětí kola zvyšuje zatížení a náchylnost k 
kroucení nebo vázání kola v řezu a možnost zpětného rázu nebo 
zlomení kola. 

▪ Pokud je kotouč vázán nebo z jakéhokoli důvodu přerušuje řez, 
vypněte elektrické nářadí a držte jej bez pohybu, dokud se kolo úplně 
nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vyjmout odříznuté kolo z řezu, když 
je kolo v pohybu, jinak může dojít k zpětnému rázu. Prozkoumejte a 
podnikněte nápravná opatření k odstranění příčiny vázání kol. 

▪ Opětovné spuštění řezání v obrobku. Nechte kolo dosáhnout plnou 
rychlost a opatrně znovu vstoupit do řezu. Pokud je elektrické nářadí 
znovu spuštěno v obrobku, může se kolo pojmout, jít nahoru nebo 
zpětně. Podepřete panely nebo jakýkoli nadměrný obrobek, abyste 
minimalizovali riziko skřípnutí a zpětného rázu. Velké obrobky mají 
tendenci klesat pod vlastní hmotností. Podpěry musí být umístěny pod 
obrobkem poblíž linie řezu a poblíž okraje obrobku na obou stranách 
kola. Při „kapesním řezu“ do stávajících zdí nebo jiných slepých oblastí 
buďte zvláště opatrní. Vyčnívající kolo může přerušit plynové nebo 
vodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit 
zpětný ráz. Upevněte a podepřete obrobek na stabilní platformu 
pomocí svorek nebo jiným praktickým způsobem. Držíte práci rukou 
nebo na těle, takže je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly. 

▪ Používejte ochranu sluchu, ochranné brýle, protiprachovou masku 
a rukavice. Jako protiprachovou masku použijte alespoň 
částečnou masku filtrující částice třídy filtru FFP 2. 
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▪ Pomocí vhodných detektorů určete, zda jsou inženýrské sítě skryté v 
pracovní oblasti, nebo požádejte o pomoc místní technickou 
společnost. Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a úrazu 
elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí může vést k 
výbuchu. Průnik vodovodního potrubí způsobuje poškození majetku 
nebo může způsobit úraz elektrickým proudem. Při obrábění kamene 
suchým řezáním použijte odsávání prachu. Vysavač musí být schválen 
pro odsávání kamenného prachu. Používání tohoto zařízení snižuje 
nebezpečí spojená s prachem. Při práci se strojem jej vždy pevně držte 
oběma rukama a zajistěte bezpečný postoj. Elektrické nářadí je 
bezpečněji vedeno oběma rukama. Nikdy nepoužívejte stroj s 
poškozeným kabelem. Nedotýkejte se poškozeného kabelu a vytáhněte 
síťovou zástrčku, pokud je kabel během práce poškozený. Poškozené 
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. 

▪ Zařízení nesmějí obsluhovat osoby mladší 18 let. 
▪ Uživatel zařízení i osoby zdržující se v jeho blízkosti musejí při 

používání stroje používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, 
ochranu sluchu, ochranné pracovní rukavice a ochrannou obuv. 

                                  
▪ Při práci buďte neustále soustředěni a zachovejte pozornost. 

Zařízení nepoužívejte, jestliže se nedokážete soustředit. 

 
Další bezpečnostní upozornění jsou uvedena v příloze! 
 
 
  

 

Elektrické napájení 
 

Zařízení ETR 400P je vyrobeno v třídě ochrany II. K ochraně obsluhy musí 
být stroj připojený jen přes proudový chránič, a proto je standardně vybaven 
kabelem s integrovaným ochranným spínačem PRCD k připojení do síťové 
zásuvky s ochranným kontaktem. 

! 
Pozor! 

▪ Ochranný spínač PRCD se nesmí nacházet v mokrém 
prostředí.  

▪ Ochranný spínač PRCD se nesmí používat k zapínání a 
vypínání stroje. 

▪ Před zahájením práce je nutno ověřit řádnou funkci 
spínače stisknutím tlačítka „TEST“. 
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Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda napětí a frekvence napájecí 
sítě odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku. 
Připouští se odchylka napájecího napětí + 6 % až – 10 %. 
 
Používejte jen prodlužovací kabel s ochranným vodičem a s dostatečným 
průřezem (min. 2,5 mm²). Použití menšího průřezu má za následek výrazné 
snížení výkonu a přehřívání kabelu i stroje. 
 
Minimální průřez a délka kabelu 
 
Stroj je vybaven jemným startem, který zabraňuje neúmyslnému spuštění 
rychlých automatických vypínačů. 

 
 

Pomocná rukojeť 

 
Před prvním uvedením do provozu musí být pomocná rukojeť (A) 
namontována na skříň převodovky pomocí šroubu válce (1), pojistné 
podložky (2) a podložky (3). 
Pomocná rukojeť (A) může být nastavena podle aplikace. (1) dodaný 
imbusovým klíčem SW6. Uživatelé pomocnou rukojeť do svých pozic a 
znovu utažené šrouby. 
 
 

Zapnutí a vypnutí pohonné jednotky 

 
Zapnutí: Nejprve stiskněte spínač ZAP / VYP (B) a poté stiskněte 

bezpečnostní zámek (C) a podržte jej. Jakmile stroj 
běží, uvolněte bezpečnostní zámek (C). 

 
Vypnutí: Uvolněte hlavní vypínač (B) 
 
 

Napětí Průměr a délka kabelu  
 1,5 2,5 
110V 20 m 40 m 
230V 50 m 80 m 
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! 
Pozor! 

Elektrické nářadí používejte pouze s nainstalovaným 
ochranným krytem a pomocnou rukojetí. 
Polohu ochranného krytu na stroji lze nastavit podle 
aplikace. Za tímto účelem povolte šroub s vnitřním 
šestihranem (G) na upínací přírubě. Otočte ochranný kryt 
do požadované polohy a pevně dotáhněte šroub (G). 
 
 
 
 
 

 
 

Výměna řezného kotouče 

     

Pozor! 
Nástroj je těžký a při práci nebo při řezání se může znatelně zahřát. 
Může dojít k poranění rukou popálením, pořezáním, zhmožděním nebo 
tržnými ranami. 
Při výměně nástroje vždy používejte ochranné pracovní rukavice. 
Dbejte na rozměry řezných nástrojů. Průměr montážního otvoru musí 
pasovat na montážní přírubu bez vůle. Nepoužívejte redukce ani adaptéry. 
 
Výměna řezného kotouče: 
Pro upnutí a uvolnění řezných nástrojů zajistěte vřeteno stroje pomocí 
pojistného tlačítka vřetena (D). Tlačítko aretace vřetena se aktivuje, pouze 
když je vřeteno stroje v klidu. Jinak může dojít k poškození stroje. Při 
stisknutí tohoto tlačítka otáčejte kolečkem, dokud hluk hluboko neklesl. 
Příruba (F) může být odpojena dodaným klíčem (H). Odšroubujte přírubu 
úplně z vřetena. Nyní odpojte řezací disk od stroje a připojte nový disk. 
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Přišroubujte přírubu (F) na vřeteno a dotáhněte ji pomocí montážního 
nástroje (H) za současného ovládání zámku vřetena. Při použití 
diamantových řezacích kotoučů dbejte na to, aby se na diamantovém 
řezacím kotouči shodovala šipka směru otáčení a směr otáčení stroje (viz 
šipka směru otáčení na hlavě stroje). Chcete-li zkontrolovat, zda je zarážka 
vřetena uvolněna před zapnutím nástroje, mírně otáčejte vřetenem. Před 
použitím zkontrolujte řezného nástroje. Řezný nástroj musí být správně 
namontován a musí být schopen volného pohybu. Proveďte zkušební 
provoz po dobu nejméně jedné minuty bez zatížení. Nepoužívejte 
poškozené, mimo centrum ani vibrující řezné nástroje. Poškozené 
řezné nástroje mohou prasknout a způsobit zranění. 
 
 

Nastavení hloubky řezu 

 
Nejprve odstraňte ochrannou desku ochranného krytu a nahraďte ji 
ochrannou deskou, která patří do omezení hloubky řezu. Pomocí dvou 
křídlových šroubů utáhněte omezení hloubky řezu na ochranné desce (viz 
obrázek). Chcete-li nastavit požadovanou hloubku řezu, povolte dva 
křídlové šrouby, nastavte požadovanou hloubku řezu a šrouby opět rukou 
utáhněte. Nastavenou hloubku řezu vždy zkontrolujte pomocí 
zkušebního řezu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řezání blízko stěn a okrajů 

 
Pro řezy poblíž okraje potřebujete adaptér pro řezy poblíž okraje, včetně 
ochranné desky, a diamantový řezný kotouč pro řezy poblíž okraje 
(volitelné příslušenství). 
 
Vyjměte diamantový řezný kotouč a odstraňte upínací přírubu z pracovního 
vřetena. 
Demontujte ochrannou desku ochranného krytu a protiprachovou klapku (I), 
včetně pružiny. Vytáhněte ochrannou klapku a pružinu k sobě. 
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Pomocí 6 šroubů s vnitřním šestihranem (M5x12) připojte adaptér k břitové 
destičce k diamantovému řezacímu kotouči pro řezání břitem k hraně. 
Připojte adaptér s nainstalovaným kotoučem k pracovnímu vřetenu, otočte 
zajišťovací šroub (M12x30) do závitového otvoru pracovního vřetena a 
pevně jej dotáhněte. Nyní nainstalujte ochrannou desku dodávanou s 
adaptérem na okraj. 
Vždy dodržujte pokyny týkající se výměny nástroje! Sada adaptérů pro 
řezy blízko okraje lze použít pouze pro řezy blízko okraje! Pro všechny 
ostatní práce musí být znovu namontována uzavřená ochranná deska, 
včetně klapky proti prachu a pružiny. Při opětovné konfiguraci 
vyčistěte všechny příslušné součásti. 

 
 

Příprava 

 
▪ Při řezání bloků je nutno blok řádně zajistit a ukotvit. 
▪ Před řezáním nosných prvků je nutno ověřit, zda nedojde k narušení 

statické funkce. Je nutno dodržovat pokyny odborníků odpovídajících 
za projektovou dokumentaci. 

▪ Je nutno vyloučit možnost poškození rozvodů vody, plynu nebo 
elektrických kabelů. 

▪ Při řezání do zdiva nebo podlah, v místě možného výskytu elektrických 
vedení, je zakázáno se dotýkat kovových částí stroje. 

▪ Pokud by došlo k vypadnutí vyvrtaného jádra, nesmí dojít k úrazu nebo 
poškození ostatních zařízení. Pracoviště musí být vyklizené a 
zabezpečené. 

▪ Pokud by vyřezané jádro mohlo při vypadnutí způsobit škodu, je nutno 
použít odpovídající přípravek, který jádro zadrží. 

▪ Je nutno provádět kontrolu správného upevnění stroje a nástroje. 
▪ Je nutno používat správný nástroj v závislosti na opracovávaném 

materiálu. 
Netlačte stroj tak silně, že se zastaví. • Po silném namáhání elektrického 
nářadí jej nechte několik minut běžet v chodu naprázdno, abyste vychladli 
příslušenství. • Nedotýkejte se brusných a řezacích kotoučů, dokud 
nevychladnou. Disky se mohou během práce velmi zahřát. 
Chraňte řezný kotouč před nárazem, nárazem a mastnotou. Nevystavujte 
řezný kotouč bočnímu tlaku. 
 
Řezání za sucha: Prach, který se vyskytuje během vaší práce, je zdraví 
nebezpečný. Proto musí být stroj používán s vysavačem (kategorie M) a 
musí se nosit maska proti prachu. Jako příslušenství je k dispozici vhodný 
vysavač na mokré / suché vysávání DSS 35 M iP. 
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Vyjměte diamantový řezný kotouč a odstraňte upínací přírubu z pracovního 
vřetena. 
Demontujte ochrannou desku ochranného krytu a protiprachovou klapku (I), 
včetně pružiny. Vytáhněte ochrannou klapku a pružinu k sobě. 
Lze jej přímo připojit k přípojce (F) na odsavači prachu. 
 
 
Mokré řezání: Chcete-li stroj napájet vodou, postupujte následovně: Připojte 
nástroj k systému přívodu vody nebo tlakové nádobě vody pomocí 
konektoru GARDENA (N). Vždy se ujistěte, že stroj běží pouze s dostatkem 
čisté vody, protože těsnění se poškodí, když je stroj v suchu. Přívod vody 
lze regulovat pomocí miniaturního kulového ventilu. Pozornost! Maximální 
tlak vody by neměl překročit 3 bar! Ujistěte se, že segmenty jsou 
dobře chlazeny. Pokud je vrtná voda čistá, jsou segmenty dobře 
ochlazeny. V případě varování před mrazem vypusťte vodní systém. 
 
Řezání: Nástroj držte pevně pravou rukou na rukojeti spínače a levou rukou 
na dodatečné rukojeti. Umístěte přední roli (E) na obrobek, který má být 
řezán, aniž byste se s ním dostali do kontaktu s diamantovým kotoučem. 
Poté aktivujte nástroj a počkejte, dokud diamantový kotouč nedosáhne plné 
rychlosti. Ponořte se do materiálu. Nyní posuňte nástroj rovně a 
rovnoměrně po povrchu obrobku, dokud nebude řez dokončen. Chcete-li 
dosáhnout čistého řezu, udržujte přímou řeznou linii a stálou rychlost 
postupu vpřed. 
Stroj musí vždy pracovat pohybem nahoru a dolů. Jinak existuje nebezpečí, 
že bude nekontrolovaně vytlačena z řezu. 
Pro řezání kamene je nejlepší použít diamantový řezací kotouč. 
 
Informace o diamantových řezných kotoučích: Zřetelný pokles pracovního 
postupu a kruhové jiskření jsou náznaky tupého diamantového řezacího 
kotouče. Krátké řezání na brusný materiál (např. Vápenopísková cihla nebo 
diamantový brusný kámen EIBENSTOCK) může disk znovu naostřit. 
Nikdy nepoužívejte řezný kotouč k hrubování. Netlačte stroj tak silně, že se 
zastaví. 
Informace o konstrukcích: Sloty v konstrukčních stěnách podléhají normě 
DIN 1053 část 1 nebo specifickým předpisům pro jednotlivé země. Tato 
pravidla je třeba dodržovat za všech okolností. Před zahájením práce se 
poraďte s odpovědným stavebním inženýrem, architektem nebo stavebním 
dozorem. 
 
 

Ochrana proti přetížení 
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Zařízení ETR 400P je vybaveno z důvodu ochrany obsluhy, motoru a 
nástroje vybaven mechanickou, elektronickou a tepelnou ochranou proti 
přetížení.  
Elektronický: V případě přetížení v důsledku příliš velké posuvné síly se 
trvale rozsvítí LED kontrolka na rukojeti stroje a stroj je potřeba vypnout 
nebo snížit přítlačnou sílu. V případě delšího nepozorování LED  
indikace, elektronika nezávisle vypne nástroj. Po odbrzdění vypnutím a 
zapnutím nástroje můžete pokračovat v práci jako obvykle. 
  
Tepelný: V případě trvalého přetížení chrání termočlánek motor před 
zničením. Také zde je uživatel upozorněn indikátorem přetížení. Krátce 
před dosažením maximální teploty bliká indikátor červeně. V takovém 
případě se nástroj vypne a může být znovu spuštěn až po určité době 
chlazení (přibližně 2 minuty). Indikátor přetížení bliká, dokud se stroj 
dostatečně neochladil a nelze jej znovu použít. Doba ochlazování závisí na 
teplotě vinutí motoru a okolní teplotě. 
 
 

Údržba a ošetřování 

 

Před zahájením údržby nebo oprav bezpodmínečně vytáhněte 
zástrčku ze síťové zásuvky!  

Opravy smějí provádět jen pracovníci kvalifikovaní svým vzděláním a svými 
zkušenostmi. 
Po každé opravě musí zařízení prohlédnout elektrikář.  
Zařízení díky své konstrukci vyžaduje jen minimální péči a údržbu. Vždy je 
však nutno dodržovat následující pravidla: 
 
▪ Po každé práci očistěte motorovou jednotku. Větrací výřezy musejí být 

neustále čisté a průchodné. Při čistění nesmí do zařízení vniknout 
voda. 

▪ Kabel, spínač a zástrčku musí čtvrtletně zkontrolovat elektrikář. 
 

Auto – Stop uhlíky 

 
Z důvodu ochrany motoru je toto elektrické nářadí vybaveno kartáčky pro 
automatické zastavení. Po opotřebení uhlíkových kartáčků se stroj sám 
vypne. V takovém případě musí být oba kartáče vyměněny za originální 
kartáče elektrickým specialistou. 
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Kromě toho je na obslužné rukojeti indikátor údržby (M), který předem 
signalizuje, že se stroj kvůli opotřebeným uhlíkovým kartáčům vypne. Poté, 
co se rozsvítí indikátor, můžete tento nástroj používat přibližně 1 den. Pak 
by měly být uhlíkové kartáče vyměněny. 
 
 
 
 

Ochrana životního prostředí 

 
 
Získávání surovin namísto likvidace odpadu 
 

Stroj musí být dodáván v pevném obalu, který zabrání poškození při 
přepravě. Balení, stroj i příslušenství jsou zhotoveny z recyklovatelných 
materiálů. 
Plastové součásti stroje jsou opatřeny specifickým označením. Tento 
přístup umožňuje provádět ekologicky šetrné zhodnocení materiálů v 
odpovídajících sběrných dvorech. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pouze pro země EU 
 
Elektrická zařízení neodhazujte do domovního odpadu! 
 
Podle evropské směrnice 2012/19/ES o elektrických a 
elektronických zařízeních a jejího uplatnění v tuzemském 
právu musejí být použité elektrické spotřebiče likvidovány 
odděleně a předány k ekologicky šetrnému zpracování 
surovin. 

 
 

Hluk / vibrace 

 
Hlučnost tohoto elektrického zařízení byla měřena podle DIN 45 635, část 
21. Hladina akustického tlaku na pracovišti může překročit 85 dB (A). V 
takovém případě je nutné použít protihluková opatření pro ochranu obsluhy. 
 

 

Používejte ochranu sluchu! 

 

Zrychlení vibrací rukou, resp. paží, je typicky nižší než 2,5 m/s². 
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Hodnoty jsou stanoveny podle EN 60 745. 
 
Uvedená úroveň kmitání se vyskytuje při standardní aplikaci elektrického 
spotřebiče. Pokud se spotřebič použije pro jiné aplikace, zejména s 
odlišnými typy nástrojů, případně při nedostatečné údržbě, hodnoty kmitání 
se mohou lišit. Díky tomu může být zatížení vibracemi po celou pracovní 
dobu výrazně vyšší. 
 
Pro přesné posouzení zatížení vibracemi je nutno vzít do úvahy také dobu, 
po kterou je spotřebič vypnutý nebo běží jen „na volnoběh“. Díky tomu 
může být zatížení vibracemi po celou pracovní dobu výrazně nižší. 
 
Stanovte přídavná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky 
kmitání, například: Údržba elektrického nářadí a použitých nástrojů, 
udržování teploty rukou, organizace pracovních postupů. 
 
 
 

Postup při poruše 
 

 

V případě poruchy stroj vypněte a odpojte jej od napájecí sítě. 
Práce na elektrické části stroje smí provádět jen kvalifikovaný 
elektrikář. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hledání závad 
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Závada                          Možná příčina                                  Odstranění 

Nástroj neběží.           Přerušené elektrické napájení. 
 
Vadná kabel nebo zástrčka. 
 
Vadný spínač. 
 
 
Spínač PRCD je vypnutý. 

Připojte jiné elektrické zařízení 
a zkontrolujte jeho činnost.  
Zařízení nechte zkontrolovat, 
případně vyměnit elektrikářem. 
Zařízení nechte zkontrolovat, 
případně vyměnit elektrikářem. 
  
Zapněte spínač PRCD (RESET). 

Motor běží,  
nástroj se netočí. 

Vadná převodovka. Zařízení předejte k opravě  
do odborného servisu.  

Rychlost řezání 
klesá. 

Příliš vysoký tlak, resp. průtok 
vody. 
Řezný kotouč neodpovídá pro 
řezání daného typu materiálu. 
 
 
Vadná převodovka. 
 
Nástroj je tupý. 

Upravte průtok vody. 
 
Kontaktujte odborného 
prodejce. 
Zařízení předejte k opravě  
do odborného servisu. 
Vrtací korunku naostřete za 
současného oplachu vodou na 
brusném kameni. 

Motor se vypíná. Zařízení se uvádí do klidového 
stavu. 
Zařízení je příliš horké. 
Sepnula se ochrana proti 
přetížení motoru. 
 
Uhlíky jsou opotřebené-  
vypínací uhlíky se vypnuly. 

Stroj veďte v přímém směru. 
 
Stroj odlehčete a znovu zapněte  
stisknutím spínače. 
 
 
Nechte uhlíky vyměnit 
elektrikářem. 

Voda vytéká z 
pláště převodovky. 

Vadné radiální těsnicí kroužky. Zařízení předejte k opravě  
do odborného servisu.   

 

Záruka 

 
Podle našich obecných dodacích podmínek platí pro podnikatele záruční 
doba 12 měsíců na věcné vady (prokázání účtenkou nebo dodacím 
listem). 
 
Ze záruky jsou vyloučeny závady způsobené přirozeným opotřebením, 
přetížením nebo neodbornou manipulací. 
 
Závady vzniklé z vady na materiálu nebo výrobní vadou budou zdarma 
odstraněny opravou nebo náhradní dodávkou. 
Reklamace lze uznat pouze v případě, že bude zařízení v nerozebraném 
stavu odesláno dodavateli nebo smluvní opravně do Eibenstocku. 
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  Prohlášení o shodě 

 
Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt je ve shodě s 
následujícími normami a normativními dokumenty: 
 
EN 60 745,  
podle ustanovení 2011/65/ES, 2014/30/EG,  2006/42/ES  
     

   
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Lothar Lässig 
03.02.2020 
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Váš prodejce 
Your distributor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSN, s. r. o. 
Vlárská 22 
627 00 Brno 
TEL.: 730 190 338 
 
 
www.dsn.cz 


